Vedtægter for mandskoret VOKALION,

koncipieret februar 2017.

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Mandskoret VOKALION"
Koret er stiftet den 13.februar 1913, og har hjemsted i Roskilde.
§ 2. Formål
Korets formål er at fremme interessen for mandskorsang ved ugentlige øvetider og afholdelse af
koncerter.
Bestyrelsen kan på korets vegne indgå aftaler med aftenskoler og/eller andre kvalificerede om hjælp
med undervisning og korledelse.
§ 3. Medlemmer
Der er ingen krav for medlemskab udover glæden ved at synge.
Nye medlemmer optages i koret på forslag af et medlem eller ved egen henvendelse.
De første tre måneder betragtes som prøvetid.
På korlederens opfordring kan der afholdes prøvesyngning.
Nye medlemmer modtager nodemapper med noder, slips og koremblem. Medlemmerne er forpligtet
til at anskaffe materiale i fornødent omfang anvist af bestyrelsen - f.eks. folkehøjskolesangbogen.
Medlemmer forventes at deltage i de planlagte koncerter iført sorte bukser, hvid skjorte og slips.
Passive medlemmer kan optages til støtte i koret for et kontingent på halvdelen af kor-kontingentet.
Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen og har ikke stemmeret.
§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned, og indkaldes skriftligt med tre ugers
varsel af bestyrelsen. Den specificerede dagsorden og det reviderede og underskrevne regnskab
forelægges/sendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen
skal indeholde oplysning om, hvem der er på valg.
Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal afleveres skriftligt eller pr. mail til
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Velkomst og valg af mødeleder.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af det indeværende kalenderårs kontingent.
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
6. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem sker i lige år.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer sker i ulige år.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen. Valget gælder i 1 år.
2832.
Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder i 1 år.
2833.
Valg af fanebærer sker i ulige år.
2834.
Valg af fanebærerafløser sker i lige år.
2835.
Eventuelt
En lovlig indvarslet generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Alle afstemninger er ved simpelt flertal, vedtægtsændringer dog med 2/3 flertal af de fremmødte.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, og skal afholdes senest 1 måned efter, at
mindst 5 medlemmer skriftligt har anmodet formanden herom med begrundet dagsorden.
Indkaldelse skal ske skriftligt eller pr. mail og sendes til medlemmerne senest 7 dage før
afholdelsen.
§ 6. Bestyrelsen og dens opgaver
Koret ledes af en bestyrelse, der består af mellem 5 og 7 personer, som skal udfylde følgende
funktioner, hvoraf flere kan varetages af samme person:
Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Arkivar og fanebæreren.
Valg til bestyrelsen gælder for en toårig periode.
Formanden vælges af generalforsamlingen, hvert andet år. Til de øvrige poster konstituerer
bestyrelsen sig på det første møde efter generalforsamlingen.
Afgørelser træffes af bestyrelsen ved alm. stemmeflerhed – i tilfælde af stemmelighed i bestyrelser
med lige antal medlemmer tildeles førstesuppleanten undtagelsesvis stemmeret.
Koret tegnes af formanden. I økonomiske forhold tegnes koret af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
ved beløb på 20 gange årskontingentet eller derover. Beløb større end 10 gange årskontingentet
tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Øvrige mindre beløb tegnes af formand eller kasserer.
Kassereren fører korets regnskab. Kassereren har en rimelig kassebeholdning, og øvrige midler
indsættes i pengeinstitut efter bestyrelsens beslutning.
Sekretæren tager og sikrer referat af alle bestyrelsesmøder og generalforsamlingen.
Referatet af generalforsamling tilstilles alle kormedlemmerne senest 8 dage efter
generalforsamlingens afholdelse.

Referat af bestyrelsesmøder tilstilles alene bestyrelsen, men refereres af formanden verbalt på det
nærmest efterfølgende sangermøde for den da fremmødte del af sangerskaren.
Arkivaren har ansvaret for ajourføringen af korets nodearkiv og udsender programmer for de
enkelte møde- og koncertdage i samarbejde med korlederen.
Fanebæreren skøtter fanen, som p.t. har til huse i øvelokalet på formandens adresse.
Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret med undtagelse af i de
tilfælde, hvor der i en bestyrelse med lige antal medlemmer er stemmelighed.
§ 8. Kontingent og gebyr
Korkontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling, og dækker indeværende kalenderår.
Det forfalder til betaling umiddelbart efter generalforsamlingen. Regnskabsåret er kalenderåret.
Herudover betaler medlemmerne hver den 1. i de aktive måneder et af bestyrelsen fastlagt gebyr til
dækning af udgifterne til undervisning og korledelsen jvf. § 2 .
§ 9. Sponsorater
Bestyrelsen kan ved simpelt flertal beslutte at modtage sponsorydelser.
§ 10. Udmeldelse
Udmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren. Samtidig afleveres de udlånte
koreffekter: mapper med noder, slips og emblem.
§ 11. Ophør
Nedlæggelse af koret kan kun ske dersom 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst
14 dages og højst 1 måneds interval vedtager en enslydende dagsorden derom med mindst 2/3
flertal blandt de fremmødte. Denne dagsorden skal indeholde bestemmelse om, hvordan korets
aktiver skal fordeles. Aktiverne skal fordeles inden for sang- og musikaktiviteter..

Revideret i marts 1935, februar 1994, februar 2005, marts 2007 og februar 2017.
Tiltrådt af bestyrelsen valgt på den ordinære generalforsamling onsdag den 22.februar 2017:
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